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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0739/2006 af Alexander Van Brabant, belgisk statsborger, for 
advokatkontoret "Vandervennet, Valcke & Van Brabant", om uforeneligheden 
mellem EF-traktatens artikel 43 og belgisk lovgivning vedrørende uddannelsen af 
statsautoriserede revisorer og autoriserede skatterådgivere

1. Sammendrag

Andrageren hævder på vegne af sin fuldmagtsgiver, at den belgiske lovgivning vedrørende 
uddannelsen af statsautoriserede revisorer og autoriserede skatterådgivere, specielt artikel 21 i 
bekendtgørelse om instituttet for statsautoriserede revisorer og skatterådgivere, er uforenelig 
med EF-traktatens artikel 43 og efterfølgende artikler om etableringsfrihed. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge, om den pågældende bekendtgørelse, 
som er godkendt ved kongelig anordning af 23. december 1997, og med hjemmel i hvilken en 
disciplinær sanktion er blevet iværksat over for hans fuldmagtsgiver, er i overensstemmelse 
med EU-fællesskabsretten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. juni 2007

”1. Baggrund/fakta

Andrageren, der er belgisk statsborger, har rettet henvendelse til Europa-Parlamentet for at få 
afklaret, hvorvidt artikel 21 i instituttet for statsautoriserede revisorer og skatterådgiveres 
etiske regler, som godkendt ved kongelig anordning af 23. december 1997, er forenelig med 
fællesskabsretten.
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I henhold til disse reglers artikel 21 er udøvelsen af revisorerhvervet uforenelig med 
udøvelsen af enhver håndværks- eller handelsvirksomhed, hvad enten udøvelsen foregår 
direkte eller indirekte, individuelt eller inden for rammerne af en sammenslutning eller i et 
selskab i egenskab af selvstændig erhvervsdrivende. Håndværks- eller handelskamrene kan 
dog fravige denne regel på begæring af en revisor ved instituttet.

2. Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen erindrer om, at ifølge Domstolens faste praksis kræver overholdelsen af det 
princip, der fastslås i EF-traktatens artikel 43, ikke blot afskaffelse af enhver 
forskelsbehandling på grund af nationalitet, men også ophævelse af enhver restriktion, "der 
kan være til hinder for eller på anden måde genere den virksomhed, som udøves af en 
tjenesteyder med hjemsted i en anden medlemsstat, hvor han lovligt leverer tilsvarende 
tjenesteydelser".

Såfremt de belgiske regler, som andrageren nævner, udgør en begrænsning af 
etableringsfriheden, har EF-Domstolen udtalt, at "nationale foranstaltninger, der kan hæmme 
udøvelsen af de ved traktaten sikrede grundlæggende friheder eller gøre udøvelsen heraf 
mindre tiltrækkende, skal opfylde fire betingelser:

- de skal anvendes uden forskelsbehandling
- de skal være begrundet i tvingende samfundsmæssige hensyn

- de skal være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger, og
- de må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet".

I den forbindelse betyder det forhold, at der anvendes anderledes regler i andre medlemsstater 
eller i andre erhvervssektorer, ikke absolut, at de regler, der er gældende i den første stat eller 
i en bestemt sektor, er uforenelige med fællesskabsretten. Selv om revisorer i visse 
medlemsstater har tilladelse til at udøve anden erhvervsvirksomhed, for så vidt som denne 
ikke bringer deres uafhængighed i fare, har de belgiske myndigheder ret til at mene, at de mål, 
som forfølges ved de pågældende regler, ikke kan opnås ved mindre restriktive midler, 
forudsat at bestemmelserne er afpasset efter de tilsigtede mål.

Ifølge retspraksis og i henhold til artikel 25 i tjenesteydelsesdirektiv 2006/123 (der skal 
gennemføres i national ret senest den 28. december 2009) tilkommer det således de belgiske 
myndigheder at gennemføre en evaluering af belgisk lovgivning med henblik på at undersøge,
om begrænsningen i udøvelsen af forskellige erhvervsaktiviteter for revisorer er begrundet i 
tvingende almene hensyn og er afpasset efter dette mål. 

I den forbindelse bør det understreges, at det lader til, at det totale forbud mod tværfaglige 
aktiviteter for statsautoriserede revisorer og autoriserede skatteeksperter i Belgien udgør en 
stærkt restriktiv foranstaltning, som er yderst vanskelig at forsvare, eftersom der netop er tale 
om et totalt forbud, og begrundelsen for et totalt forbud kun kan anerkendes, hvis der ikke 
findes et andet mindre restriktivt middel til opnåelse af det samme mål.

Såfremt de belgiske myndigheder som resultat af en sådan vurdering finder, at denne 
begrænsning ikke er nødvendig eller proportionel, bør de restriktioner, som er gældende 
ifølge belgisk lovgivning, ophæves. Såfremt de belgiske myndigheder omvendt mener, at 
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bestemmelserne er begrundede og proportionelle, skal de i den gensidige evalueringsrapport, 
der er foreskrevet i artikel 39 i tjenesteydelsesdirektivet (som skal forelægges senest den 28. 
december 2009) anføre indholdet af disse krav og begrundelsen for, at de finder dem 
rimelige.”

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16. december 2011

"Som fastsat i Kommissionens meddelelse af 1. juni 2007, og i henhold til artikel 21 i 
instituttet for statsautoriserede revisorer og skatterådgiveres etiske regler, som godkendt ved 
kongelig anordning af 23. december 1997, er udøvelsen af revisorerhvervet uforenelig med 
udøvelsen af enhver håndværks- eller handelsvirksomhed, hvad enten udøvelsen foregår 
direkte eller indirekte, individuelt eller inden for rammerne af en sammenslutning eller i et 
selskab i egenskab af selvstændig erhvervsdrivende. Håndværks- eller handelskamrene kan 
dog fravige denne regel på begæring af en revisor ved instituttet.

Som en tilføjelse til sin foregående meddelelse ønsker Kommissionen at præcisere, at Belgien 
har informeret Kommissionen om gennemførelsen af forskellige foranstaltninger, som har til 
formål at indføre tjenesteydelsesdirektivet 2006/123/EF i belgisk ret. En af disse 
foranstaltninger er en ændring i den kongelige anordning af 15. februar 2005 vedrørende 
udøvelse af erhvervet som statsautoriseret revisor og som autoriseret skatteekspert af en 
juridisk person (kongelig anordning af 30. september 2009). I medfør af den ændrede belgiske 
lovgivning kan en juridisk person fremover oprettes af personer med forskellige egenskaber, 
så længe den oprettede juridiske person ikke udøver en funktion, som er en del af 
selskabsdeltagernes professionelle virksomhed, og så længe denne juridiske person ikke er 
ansvarlig for at opkræve salær.

I overensstemmelse med den gensidige evaluering, som er fastsat i tjenesteydelsesdirektivet, 
gennemgik de belgiske myndigheder desuden et vist antal krav i deres lovgivning med 
henblik på at undersøge, om de er begrundet i og afpasset efter tvingende almene hensyn. De 
krav, som blev gennemgået i evalueringen, omhandlede blandt andet restriktioner for 
multidisciplinære partnerskaber inden for de lovregulerede erhverv.

I evalueringen gjorde de belgiske myndigheder Kommissionen opmærksom på de gældende 
krav for revisorer og skatterådgivere og begrundede dem med, at de var nødvendige for at 
sikre en uafhængig udøvelse af erhvervet. Dette skulle ses i lyset af de leverede ydelsers 
betydning, ikke blot for modtageren af disse, men også for myndighederne og samfundet.

Med hjemmel i oplysningerne fra de belgiske myndigheder og det manglende totale forbud 
mod multidisciplinære partnerskaber kan Kommissionen ikke konkludere, at de belgiske 
bestemmelser ikke er i overensstemmelse med artikel 25 i tjenesteydelsesdirektivet. Hertil 
bemærkes det, at det forhold, at der anvendes anderledes regler i andre medlemsstater eller i 
andre erhvervssektorer, for så vidt ikke betyder, at de regler, der er gældende i den første stat, 
er uforenelige med EU-lovgivningen."


